
ــزامــن مـــع انـــطـــالق أولـــى   ــت ــال ب
ساعات العام الجديد ٢٠١٥م 
احتفلت قناة «اليمن اليوم» بإيقاد الشمعة 
الرابعة لمسيرتها المقبلة والمتوقع ان 

تحفل بالكثير من العطاء واالبداع.
كما استذكرت ثالثة أعــوام مرت على 
تأسيسها.. تابعت خاللها مايجري على 
المشهد اليمني فتابعها المشاهد بحب 

واهتمام.
فــي الــوقــت الـــذي كــان الفضاء االعــالمــي 
يمثل لليمن ساحة المواجهة الثانية بين 
أطراف تحاول كل منها القضاء على األخرى 
تحرض اتباعها وتعبئهم اعالميًا في سبيل 
تحقيق مصالحها الضيقة، وفي ذروة السعي 
لتعميق االنقسام بين اليمنيين في الرأي 
وعلى األرض إذ طغى الجانب السياسي على 
تــنــاوالت  وسائل االعـــالم، لكن من زاويــة 
االتصال بالكالم المراوغ والتهديد والتعالي 
ظهرت قناة «اليمن اليوم» في ١ / ١ / 
٢٠١٢م، كــأول قناة فضائية متخصصة 
في االخبار والبرامج السياسية والثقافية 
ــة وكـــل مــايــرتــبــط بشئون  ــصــادي ــت واالق
السياسة واالقتصاد وماله عالقة بحياة 

اليمنيين ومعيشتهم.
حرصت في تناوالتها على االبتعاد عن 
أساليب تشويه الحقائق والترويج لألكاذيب 
وتــحــرت الــدقــة والمصداقية والتزمت 
بمبادئ عــدم مخالفة القانون واالضــرار 
بالبالد والنسيج المجتمعي البنائه.. كما 
نجحت في تحصين وعي المواطن اعالميًا 

ودعوته لعدم االنجرار وراء نوازع عصبية 
قبلية وحزبية ضيقة.

كما أعادت الى أذهان الرأي العام الداخلي 
والخارجي فكرة امكانية تجاوز اليمنيين 
ــجــاًال للتسامح  لمحنتهم وان هــنــاك م

والتفاهم.
اســتــوعــبــت قــنــاة «الــيــمــن الـــيـــوم» في 
بــرامــجــهــا آراء الــجــمــيــع وجــمــيــع اآلراء 

ــصــرف  ـــمـــطـــروحـــة ب ال
ــظــر عـــن أصــحــابــهــا  ــن ال
وتــــــوجــــــهــــــاتــــــهــــــم 

اتهم..  وانتماء
ــرأي  اعـــادت ألذهـــان ال
العام الداخلي والخارجي 
فــكــرة امكانية وقــدرة 
اليمنيين عــلــى تــجــاوز 
محنتهم وان هناك مجال 

للتسامح والتفاهم.
تــعــرضــت الــقــنــاة في 
١١ يــونــيــو المنصرم 
النــتــهــاك هــو األخــطــر 
من نوعه على المستوى 
االعـــــــــالمـــــــــي حـــيـــث 
اقــتــحــمــت قـــــوات من 
الحرس الرئاسي مقرات 

«اليمن اليوم» وطردت 
موظفيها وصادرت المعدات واألجهزة.
لكن توقفها لــم يستمر طــويــًال فقد 
عاودت البث في ٨ نوفمبر تنفيذًا لقرار 

اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
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حكومة بحاح تقصي الكفاءات الوطنية
إطالق مبادرة وطنية لمناهضة االقصاء وترحيل الوزراء الفاسدين

الجدير بالذكر أن ردود افعال هــذا القرار 
مــاتــزال تتواصل حيث انــه تم اقــرار برنامجًا 
تصعيديًا ضد هذا القرار االقصائي التعسفي 
سيشمل وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، 
حيث سيتم في هذا البرنامج المطالبة برحيل 
الوزيرة أروى عثمان واعادة االعتبار للدكتور 
مجاهد اليتيم، خصوصًا بعد أن اقدمت الوزيرة 
برفع بالغ كاذب الى وزير الداخلية اتهمت فيه 

موظفي الوزارة بالقناصة والقتلة..
«الميثاق» أن جالل  وأفادت مصادر مطلعة لـ
الرويشان وزير الداخلية اصدر توجيهات من 
عدن قضت باقتحام مخيم المعتصمين بالقوة 
واعتقال الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة 
الثقافة بــدعــوى مليشيات مسلحة وقناصة 

حسب بالغ الوزيرة أروى عثمان..
 وأشــارت المصادر الــى أن عــدة لجان أمنية 
قــد نزلت ميدانيًا الــى مخيم االعتصام ومن 
ذلك لجان من المباحث الجنائية واألمــن العام 
والمنشآت.. وزارت المخيم الكائن بالوزارة 
إّال أنها لم تجد شيئًا مما جاء في بالغ الوزيرة 
أروى عثمان وتفهموا أن مطالب المعتصمين 
حقوقية ومشروعة. وأوضــحــت المصادر أن 
تلك اللجان قد رفعت تقريرًا ايجابيًا دحضًا 
مزاعم الوزيرة أروى عثمان وما جاء تقريرها 
من تقوالت واتهامات ال أساس لها من الصحة، 
وهي االتهامات التي تسببت في اثــارة غضب 
واستياء واسع بين موظفي الوزارة والعاملين 
بالحقل الثقافي والمنظمات المهتمة بالقضايا 
الحقوقية والذين انضموا إلى خيمة االعتصام.

هذا وكان موظفو وزارة الثقافة وبمشاركة 
شخصيات اجتماعية وأدباء ومثقفين وناشطين 
حقوقيين واعالميين واعضاء في مجلسي النواب 
والــشــورى واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية 
ات التي طالت العديد من  تنديدًا بــاإلقــصــاء
الموظفين وعلى رأسهم وكيل وزارة الثقافة 
لقطاع اآلثـــار والمتاحف والــمــدن التاريخية 
الدكتور مجاهد اليتيم الذي أقصي مؤخرًا من 

عمله بصورة تعسفية.
ات  مستنكرين ما يقوم به وزراء حكومة الكفاء

ات والقيادات المؤهلة على  من اقصاء للكفاء
خلفية انتقام سياسي وحزبي، داعين وزير 
الثقافة أروى عثمان للعدول عن قرار اقصاء 
الدكتور مجاهد اليتيم واعادته الى عمله ورد 

االعتبار له، كما طالب المحتجون قيادة الوزارة 
والحكومة بمنحهم كافة حقوقهم، اضافة الى 
التأمين الصحي ومساواتهم بموظفي القطاع 
ـــوزارات والمؤسسات  العام في العديد من ال

الحكومية االخرى .
ــان عــدد مــن اعــضــاء مجلسي النواب  هــذا وك
والشورى قد انضموا الى االحتجاجات االسبوع 

الماضي وعبروا عن استيائهم من القرارات 
ات الوطنية من قبل حكومة  االقصائية للكفاء
ات  ات وأكـــدوا رفضهم لكل االقــصــاء الــكــفــاء
السابقة والحالية وطالبوا وزير الثقافة بالتراجع 
عن قــرارهــا، مؤكدين دعمهم ومساندتهم 
ووقوفهم مع الدكتور مجاهد اليتيم ومطالب 

الموظفين في وزارة الثقافة.
وبهذا الخصوص قــال عضو مجلس النواب 
محمد الرضي ان مشاركته في االعتصام تعبر 
عــن تضامنه ورفــضــه لــقــرار اقــصــاء الدكتور 
مجاهد اليتيم ، وقــال: «فوجئنا بهذا القرار» 
الذي وصفه بالظالم ، مضيفًا: «كنا متوقعين 
ات الوطنية  ات ان تبرز الكفاء من حكومة الكفاء

ال ان تقصيها».
من جهته قــال عضو مجلس الــشــورى فهد 
دهــشــوش: «لــن نسكت حتى يعود الحق إلى 
نصابه وسنستمر حتى يعود الدكتور مجاهد 
اليتيم إلى عمله وتحقق كل مطالب الموظفين 

في الوزارة».
وأكد الدكتور علي محمد الضبيبي في كلمة 
ألقاها عن الوجهاء والشخصيات االجتماعية 
ات الــتــي تطال  رفــضــه الــقــاطــع لكل االقـــصـــاء
الكثير من الكوادر الوطنية لمجرد التوجهات 
ات الــحــزبــيــة ، وأشــــار إلـــى عــواقــب  ــاء ــم ــت واالن
ات باعتبارها تولد الكوارث والكثير من  االقصاء

االحتقانات .
وأشـــاد الضبيبي بالدكتور مجاهد ، مبديًا 
استغرابه من قرار اقصائه، دون تهمة، وعبر 
عن مساندة الوجهاء والشخصيات االجتماعية 
للدكتور مجاهد اليتيم ،مؤكدًا عدم تخليهم 
عنه حتى يتم التراجع عن القرار التعسفي 

والمزاجي .
هـــذا وتــتــواصــل الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة في 
فناء وزارة الثقافة بمشاركة ممثلي منظمات 
المجتمع المدني والشخصيات االجتماعية، 
ــرار االقــصــاء، مطالبين رئيس  مستنكرين ق
الجمهورية ووزير الثقافة التراجع عن قرار 

اقصاء اليتيم .

علمت الميثاق» من مصادر مطلعة أنه ســيتم الثالثاء اطالق مبادرة وطنية لمناهضة االقصاء وترحيل الفاســدين من الوزارات  
والمؤسســات العامــة.. وتضم هذه المبادرة مثقفيــن واكاديميين وموظفين وقيادات منظمات مدنيــة ذات حضور فاعل في 
الســاحة، حيــث اتفقت علــى العمل معًا بهدف النــأي بالوظيفة العامة عــن الصراعات الحزبية أو ممارســة االجتثاث السياســي وعدم 

تسخيرها لتصفية الخصوم السياسيين.
وجاء هذا القرار عقب قرار اقصاء الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة من منصبه وهو القرار الذي قوبل باستياء وتنديد واسع 

على مستوى الساحة الوطنية.

موظفو الثقافة يصعدون برنامجهم االحتجاجي حتى رحيل أروى عثمان
برلمانيون وحقوقيون ومثقفون يواصلون االحتجاج تنديدًا باقصاء الدكتور مجاهد اليتيم
النائب محمد الرضي: اقصاء اليتيم قرار ظالم واقصاء للكفاءات الوطنية

فهد دهشوش: لن نسكت حتى يعود د.مجاهد الى عمله واالستجابة لمطالب موظفي الوزارة

تابعت المشهد السياسي فتابعها المشاهد

سنة رابعة نجاح

نجيب شجاع الدين

اعــتــبــر رئــيــس قــنــاة «اليمن   
اليوم» االستاذ محمد العميسي 
مشاركة ممثلين عن القوى السياسية 
كافة والقنوات الخاصة وعديد من أبرز 
الشخصيات اإلعالمية في احتفال القناة 
بالذكرى الثالثة للتأسيس بأنها تبرهن 
صحة االجماع على أهمية وجــود قناة 
«اليوم اليوم» في الفضاء اإلعالمي لليمن 
وتقبل رسالتها اليومية باعتبارها قناة 

وفاق ال نفاق..
ــه مــؤشــر على ضـــرورة اعــادة  كما أن
عديد من الوسائل النظر في تخطيط 
رسالتها االتصالية والتزام المسئولية 
االجــتــمــاعــيــة والــوطــنــيــة وأخــالقــيــات 
المهنة. واثنى العميسي في تصريح 
«الميثاق» على حرفية طاقم «اليمن  لـ
ــيــوم»، منوهًا بجهودهم فــي سبيل  ال
ان تظل متصدرة المرتبة األولــى على 
مــســتــوى وســـائـــل اإلعـــــالم الفضائية 

المهتمة بالشأن المحلي بدرجة أساسية..
وقال: لقد كسبنا الرهان وحظيت القناة باحترام الماليين 
خالل فترة وجيزة تابعت خاللها ما يجري على المشهد اليمني 

فتابعها المشاهد باهتمام وحب.
وأوضح االستاذ محمد العميسي انه «على الرغم من اقتحام 

قوات الحرس الرئاسي للقناة في ١١ يونيو المنصرم ونهب 
معداتها وأدوات الموظفين الشخصية، إّال أن ذلك لن يثنينا 
عن مواصلة المسيرة مهما واجهنا من صعوبات ومعوقات 
أبرزها في الجانب الفني جــراء ما تعرضت له مقرات اليمن 
اليوم من انتهاكات».. الفتًا إلى أهمية العمل على تعويض 
ما نهب ومعالجة الخراب الــذي أحدثه الحرس الرئاسي في 

مقرات القناة..
وأضاف رئيس «اليمن اليوم» ان ايقاد الشمعة الرابعة من 
تاريخ القناة يأتي هذا العام للتأكيد على جدية التحضير 
واإلعــداد للمرحلة المقبلة وبما يضمن تعزيز مكانتها في 
اهتمام الجمهور المشاهد ومواصلة التميز في األداء وفقًا 
لرسالة اتصالية واضحة األهداف تحقق السبق في نقل االحداث 

وتلتزم المهنية والمصداقية..
ــن أن ٢٠١٥م سيكون حــافــًال بالعديد مــن البرامج  وبــيَّ
الجديدة اهمها استحداث نشرة اخبار باللغة االنجليزية وبرامج 
اخرى من بينها برنامج ديني يربط الواقع االجتماعي بالدين 
ويوضح عبر العلماء موقف اإلسالم من قضايا الوضع الراهن 

كجرائم اإلرهاب واالغتياالت ونشر الشائعات.
وأضاف: «كما سيتم توسيع شبكة المراسلين في المحافظات 
والحرص على تدريب كوادرها في اطار دورات احترافية فنية 
وصحافية وعقد اتفاقات تعاون وتدريب مع قنوات فضائية».
جدير بالذكر أن اتحاد اإلعالميين العرب اختار رئيس قناة 
«اليمن اليوم» ضمن أفضل خمس شخصيات إعالمية في 
اليمن ومن المقرر تكريمه في ١٣ يناير الحالي في مونديال 

األقصر الدولي.

«الميثاق»:  العميسي لـ

كسبنا الرهان والمرحلة المقبلة حافلة بالكثير

اطالق اذاعة  «آزال اف ام» قريبا

آزال تحتفل بالذكرى الثانية 
إلطالق نشرة األخبار 

اختطاف المصور بقناة ازال معد الزكري وشقيقه

احتفلت أسرة قناة آزال الفضائية بالذكرى الثانية الطالق نشرة االخبار  
والذكرى االولى الطالق مواجيز االخبار واستقبال العام الجديد .

وأعتبر مصدر في القناة االحتفال بإطالق نشرة االخبار بأنه تكريم للعاملين 
في القناة وخصوصا في إدارة االخبار الذين استطاعوا مواكبة االحداث واالقتراب 

من هموم وتطلعات البسطاء من المواطنين , ونيل ثقة المشاهد .
مؤكدا ان القناة تنتهج خط اعالمي معتدل بعيدا عن التعصب او الجمود بخطاب 
فئوي او طائفي , وعملت على االنفتاح على كافة التوجهات واالراء والتعامل مع 

كافة القضايا ببعد وطني بحت .
واشار المصدر الى ان القناة بصدد استكمال التجهيزات الفنية الطالق اذاعة 

«ازال اف ام».

اختطف مسلحون مجهولون  
الــمــصــور فــي قــنــاة ازال معد 
الزكري وشقيقه معتز من أمام منزلهما 
في منطقة عصر في العاصمة صنعاء فجر 

الجمعة واقتادوهما إلى جهة مجهولة .
وعبر اعالميو المؤتمر الشعبي العام عن 
ادانتهم لهذه الجريمة مطالبين الجهات 
األمــنــيــة ســرعــة اطـــالق ســـراح الــزكــري 
وشقيقه وضبط الجناة وكشف مالبسات 

الحادث.


